UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
Edital nº 026/2018 PROEG/UFMT
Prêmio de Acolhimento ao Calouro 2019
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação (PROEG) e da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE),
com base na a Resolução CONSUNI nº 18, de 15 de dezembro de 2005, torna público,
para conhecimento dos Centros Acadêmicos dos Cursos de Graduação da UFMT, o
“Prêmio de Acolhimento ao Calouro”, considerando os seguintes aspectos:

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A Universidade é lócus de troca, produção e disseminação de saberes e
conhecimentos com plena observância dos valores de civilidade e respeito à dignidade
humana;
2. A Universidade deve ser estimuladora e propositora de uma vivência humanizada e
reconhecedora das diversidades humanas em toda a sua forma de expressão;
3. A proibição da prática de trotes no interior dos campi da Universidade;
4. A recepção e acolhida de novos estudantes deve assegurar o objetivo de integração
à vida universitária;
5. A importância de reconhecer as iniciativas existentes no âmbito da UFMT na
organização da recepção e acolhimento das/os calouros;
II – DO PRÊMIO
6. O “Prêmio de Acolhimento ao Calouro”, será atribuído levando-se em conta o
conjunto de atividades programadas e executadas pelos Centros Acadêmicos, com o
apoio de suas respectivas Unidades/Institutos ou Faculdades no âmbito da UFMT, nos
5 (cinco) Campi.
7. O Prêmio tem como objetivo estimular e reconhecer as atividades de recepção e
acolhimento de estudantes desenvolvidas nos cursos de graduação da UFMT,
valorizando e reforçando seus fatores de contribuição para inserção e construção de
uma universidade democrática, plural e humana.

8. O Prêmio constará dos seguintes itens:
a) um troféu, placa ou similar, a ser atribuído ao Centro Acadêmico vencedor,
e respectiva unidade, que ficar classificada em Primeiro Lugar;
b) uma premiação a ser atribuída ao Centro Acadêmico vencedor que ficar
classificado em Primeiro Lugar; no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para
investimento em ações voltadas aos estudantes;
c) Menção Honrosa, a ser atribuída aos Centros Acadêmicos que ficarem
classificados em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
9. Para a atribuição do Prêmio, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação e a Pró-reitoria
de Assistência Estudantil constituirão uma Comissão Julgadora composta de cinco (5)
membros, sendo:
- um (1) indicado pela PROEG
- um (1) indicado pela PRAE
- um (1) indicado pela PROCEV
- um (1) indicado pela SECOMM
- um (1) discente indicado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE).
III – DA INSCRIÇÃO
11. Os Centros Acadêmicos interessados em se candidatarem ao Prêmio deverão se
manifestar até data limite a ser divulgada previamente no site da UFMT (www.ufmt.br ),
em notícias, (http://www.ufmt.br/ufmt/site/editais/index/Cuiaba/0/1) em Editais/Seleção
enviando à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, via Sistema Eletrônico de Informação
(SEI), proposta circunstanciada, que incluirá a programação das ações de acolhimento
aos calouros e descrição detalhada sobre seu desenvolvimento.
11.1. Em caso de propostas de ações integradas por mais de um Centro
Acadêmico, e respectivas unidades apoiadoras, a propositura deverá ser feita
apenas por um CA, fazendo constar na proposta os outros envolvidos.
IV – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
12. A Comissão Julgadora indicará o vencedor com base nos seguintes critérios:
a) adequação das atividades programadas e efetivamente desenvolvidas aos
valores da Universidade e da gestão, quais sejam ética e democracia, formação
crítica e qualidade acadêmica, autonomia institucional e compromisso social,
inclusão e pluralidade, interação e articulação com a sociedade, inovação
acadêmica e administrativa, sustentabilidades das ações, gestão democrática e
transparente.
b) capacidade de as referidas atividades favorecerem a rápida assimilação dos
mesmos valores, pelos ingressantes, e sua conscientização para a
responsabilidade social implícita na oportunidade de estudarem numa universidade
pública;
c) aptidão de as mesmas atividades estimularem o congraçamento dos
ingressantes entre si e com os alunos dos semestres anteriores;

d) utilização de formas de recepcionar os calouros destituídas de exposições
vexatórias, atitudes abusivas, ou caracterizadas como violência;
e) integração da proposta encaminhada pela Unidade/CA com a Programação de
Acolhimento Institucional.
13. A critério da comissão julgadora poderão ser feitas visitas in loco para averiguar o
andamento da programação submetida a este edital.
14. A decisão, motivada, da Comissão Julgadora será tomada pela maioria dos votos
e comunicada a todos os concorrentes (www.ufmt.br) que terão o prazo de dois (2) dias
para recorrer à Comissão Julgadora mediante processo encaminhado via SEI.
14.1. A critério da Comissão Julgadora, poderão ser indicados mais dois Centros
Acadêmicos, e respectivas unidades apoiadoras, para Menção Honrosa, observado
o disposto no caput deste artigo.
14.2. A critério da Comissão Julgadora, poderá ser concedido o título “Destaque em
Ação Inovadora”, observado o disposto no caput deste artigo.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14. Proclamado o resultado, o Prêmio será solenemente entregue aos Centros
Acadêmicos vencedores, pelos Pró-Reitores, que também outorgarão reconhecimento
aos indicados a título de Menção Honrosa.
15. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora.

Cuiabá, 9 de outubro de 2018.

